
vivemos, e assim, transmitir a 
mensagem de esperança do 
Evangelho a todos os ho-
mens. Queremos acolher as 
pessoas e manter um espaço 
de adoração e comunhão que 
glorifique ao nosso Deus e 
abençoe todos que aqui fre-
quentam. Para isso, conta-
mos com a sua oração, seu 
apoio, dedicação, a consa-
gração de seus dons e talen-
tos para juntos continuarmos 
a edificar uma comunidade 
que seja relevante e cativan-
te, acolhedora e transforma-
dora. Em nossa comunidade, 
enfatizamos e investimos nas 
pessoas. Uma boa parte de 
nossos recursos é investida 
com o propósito de alcançar 
e abençoar vidas. Nosso mai-

“Alarga o espaço da tua tenda; 
estenda-se o toldo da tua habita-
ção, e não o impeças; alonga as 
tuas cordas e firma bem as tuas 
estacas. Porque transbordarás 
para a direita e para a esquer-
da…” (Is 54.2,3)  

A Igreja Presbiteriana Vila Alpes está 
completando 12 anos de fundação em 
2017.  Agradecemos a Deus por ter sus-
tentado e abençoado grandemente nos-
sa comunidade nestes anos. Somos 
gratos pela vida de cada membro que, 
graças a sua participação, consagração 
de seu tempo, dons e talentos foi possí-
vel edificar esta igreja e manter este 
verdadeiro “Espaço de Vida” onde aco-
lhemos as pessoas e transformamos 
vidas. Queremos uma igreja bíblica, a-
colhedora e atenta ao novo tempo que 

or patrimônio são as pessoas e 
alcançá-las é a nossa maior mis-
são, pois acreditamos que é a 
melhor maneira de honrarmos e 
glorificarmos ao nosso Deus. No 
entanto, para que esta ênfase 
continue a ser uma realidade em 
nossa igreja, precisamos come-
çar a pensar no futuro, pois nosso 
espaço está ficando pequeno e 
precisamos literalmente “alargar o 
espaço da nossa tenda”. Estamos 
lançando este projeto de amplia-
ção do nosso espaço, dobrando a 
sua capacidade. Para construir 
este “Novo Espaço de Vida” de-
vemos orar e trabalhar para que 
Deus nos abençoe e no tempo 
oportuno o sonho se torne reali-
dade. Se engaje conosco neste 
empreendimento de Deus e va-
mos fazer a diferença! 

Igreja Presbiteriana Vila Alpes 

Rua Domingos T. Mendonça, 1121  

Vila Alpes - São Carlos / SP 

CEP: 13570-501  

Tel: 16-3368-3872 

Email: ipvilaalpes@hotmail.com 

  UMA COMUNIDADE QUE EXISTE          

PARA SERVIR A DEUS E AO PRÓXIMO 

Reuniões aos domingos: 
- 09h00—Reunião de Oração 

- 09h30—Escola Bíblica Dominical 

- 19h00—Culto de Louvor e Adoração  

Transmissão online: www.ipvalpes.org 

Projeto do Novo Templo da I. P. Vila Alpes 

www.ipvalpes.org 

Venha nos fazer uma visita e traga a sua família, todos serão bem vindos! 

Colaborar com este trabalho: Banco do Brasil  Ag. 6845-4 c/c 001246-7 CNPJ: 07.481.736/0001-78 

longa, difícil, mas, finalmente, 
frutífera relação com a cidade 
de Genebra. Calvino começou 
como professor e pregador, 
mas em 1538 foi convidado a 
deixar Genebra devido a confli-
tos teológicos. Ele foi para Es-
trasburgo, onde ficou até 1541. 
Sua estada ali como pastor de 
refugiados franceses foi tão 
pacífica e feliz que em 1541, 
quando o Conselho de Genebra 
o convidou de volta, Calvino 
ficou profundamente dividido. 
Ele desejava permanecer em 
Estrasburgo, mas sentiu grande 
responsabilidade em retornar 
para Genebra. Ele fez isso e 
permaneceu em Genebra até a 
sua morte, em 27 de maio de 
1564. Esses anos foram preen-
chidos com aulas, pregações e 
escritos de comentários, trata-
dos e várias edições de As Insti-
tutas da Religião Cristã.  
Fonte: http://www.calvin.edu/about/

Nascido em 10 de Julho de 
1509 em Noyon, França, João 
Calvino cresceu em uma família 
católica romana tradicional. O 
bispo local empregou o pai de 
Calvino na administração da 
catedral da cidade, o qual, em 
troca, queria que Calvino se 
tornasse padre. Devido aos 
laços estreitos com o bispo e 
sua nobre família, companhei-
ros e colegas de Calvino em 
Noyon (e mais tarde em Paris) 
tiveram uma influência aristo-
crática e cultural sobre a juven-
tude de Calvino. Aos 14 anos 
de idade, Calvino mudou-se 
para Paris, a fim de estudar no 
College de Marche e preparar-
se para a universidade. Seus 
estudos consistiam nas maté-
rias: gramática, retórica, lógica, 
aritmética, geometria, astrono-
mia e música. Ao final de 1523, 
Calvino transferiu-se para a 
famosa College Montaigu, uma 
espécie de escola do monasté-
rio. Nessa época, a educação 
de Calvino foi custeada, em 
parte, pelo lucro de pequenas 
paróquias. Assim, embora os 
novos ensinos teológicos de 
pessoas como Lutero e Jacques 
Lefevre d’Etaples estivessem se 
espalhando por toda Paris, Cal-
vino estava mais ligado à Igreja 
Romana. No entanto, em 1527, 
Calvino fez amizade com pes-
soas que tinham uma visão 

reformada. Esses conta-
tos formaram o cenário 
para a eventual mudança 
de Calvino para a fé refor-
mada. Também, nessa 
época, o pai de Calvino o 
aconselhou a estudar 
direito ao invés de teologi-
a. Em 1528, Calvino mu-
dou-se para Orleans para 
estudar direito civil. Nos 
anos seguintes, estudou 
em vários lugares e sob a 
orientação de vários erudi-
tos, enquanto recebia uma 
educação humanista. Em 
1532, Calvino terminou 

seus estudos na área de direito 
e também publicou seu primeiro 
livro, um comentário sobre De 
Clementia [Sobre a Misericór-
dia], do filósofo romano Sêneca. 
No ano seguinte, Calvino fugiu 
de Paris devido aos contatos 
que teve com pessoas que, 
através de oratórias e escritos, 
se opunham à Igreja Católica 
Romana. Diz-se que em 1533 
Calvino tenha experimentado 
uma conversão súbita e inespe-
rada, sobre a qual escreveu em 
seu prefácio dos comentários 
sobre Salmos. Nos três anos 
seguintes, Calvino viveu em 
vários lugares fora da França 
com diferentes nomes. Estudou 
por conta própria, pregou e 
começou a trabalhar em sua 
primeira edição das Institutas – 
um best seller instantâneo. Em 
1536, Calvino desvinculou-se 
da Igreja Católica Romana e fez 
planos para sair para sempre da 
França e ir para Estrasburgo. 
Entretanto, a guerra entre Fran-
cisco I, rei da França, e Carlos 
V, imperador do Sacro Império 
Romano, eclodiu, e Calvino 
decidiu fazer um desvio de uma 
noite para Genebra. Mas a fama 
de Calvino em Genebra o pre-
cedeu. Guillaume Farel, um 
reformador local, o convidou 
para ficar em Genebra e o ame-
açou com a ira de Deus se não 
o fizesse. Assim, começou uma 

Na Rádio Clube de São Carlos 
com o diretor Pedro Ivo reno-
vando o contrato do nosso Pro-
grama de Rádio Good News e 
entregando um exemplar da 
versão impressa do nosso jornal 
Good News. (Veja na pág 3) 
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Geração de Atitude  

Jovens e Adolescentes  

500 anos: 

31/10/1517 

31/10/2017 

Disque-Paz (16) 3368-7504 

500 anos da Reforma Protestante 

Reforma Protestante foi 
um movimento reformis-
ta cristão culminado no início 
do século XVI por Martinho 
Lutero, quando através da 
publicação de suas 95 teses, 
em 31 de outubro de 1517 

na porta da Igreja do Castelo 
de Wittenberg na Alema-
nha, protestou contra diver-
sos pontos da doutrina da 
Igreja Católica Romana, pro-
p o n d o  u m a  r e f o r m a 
no catolicismo romano. Os 
princípios fundamentais da 
Reforma Protestante são 
conhecidos como os Cinco 
Solas. Lutero foi apoiado por 
vários religiosos e governan-
tes europeus provocando 
uma revolução religiosa, inici-
ada na Alemanha, estenden-
d o - s e  p e -
la Suíça, França, Países Bai-

x o s ,  R e i n o  U n i -
do, Escandinávia e algumas 
partes do Leste europeu, 
principalmente os Países 
Bálticos e a Hungria. A res-
posta da Igreja Católica Ro-
mana foi o movimento conhe-
cido como Contrarreforma ou 
Reforma Católica, iniciada 
no Concílio de Trento. O re-
sultado da Reforma Protes-
tante foi a divisão da chama-
da Igreja do Ocidente entre 
os católicos romanos e 
o s  r e f o r m a d o s 
ou protestantes, originando 
o protestantismo. 

(16) 33687504 de São 
Carlos ou região que 
você irá ouvir uma men-
sagem de esperança e 
paz.  Retire na recepção 
da igreja cartões do Dis-
que-Paz e distribua, dei-
xe no comércio, no seu 
trabalho, no seu bairro e 
entregue aos seus ami-
gos.     

A Igreja Presbiteriana 
Vila Alpes tem como 
missão e visão levar a 
Verdade do Evangelho 
ao maior número possí-
vel de pessoas. Assim, 
dentre vários projetos 
evangelísticos, ela man-
tém o ministério do Dis-
que Paz desde abril de 
2009. Basta ligar para 

melhores escolhas e as 
melhores coisas da vi-
da!!! Deus disse para 
você: Então, me invoca-
reis, passareis a orar a 
mim, e eu vos ouvirei. 
Buscar-me-eis e me 
achareis quando me 
buscardes de todo o 
vosso coração. Jer. 
29.13-14)  Venha fazer 
parte desta família!     
 

UMP União Mocidade Presbiteriana  
UPA União Presb. Adolescentes 
UCP União Crianças Presbiterianas 

IPVA KIDS “Ensina a cri-
ança no caminho que de-
ve andar e ainda quando 
for velho não se desviará 
dele.” (Pv 22.6)  Aqui as 
crianças tem um espaço só 
delas com linguagem e con-
teúdo adequado! Tanto na 
Escola Dominical (9h) como 
durante nosso culto de lou-
vor e adoração (19h) onde 
temos o Culto Infantil. Traga 
seus filhos aos domingos! 

“Geração de 
Atitude” é feita 
de jovens, ado-
lescentes e pré-
adolescentes 
da nossa igreja. 
Esta época da 
vida é maravi-
lhosa e Deus 
quer muito es-

tar com você e te aben-
çoar, dar forças e dirigir 
seus passos para os 
melhores caminhos, as 

www.ipb.org.br 

G O O D  N E W S — A  B O A  N O T Í C I A  

Presbiterianismo no Brasil: 

  Geração de Atitude e IPVAKIDS 
www.facebook.com/geracaodeatitudeipva 
www.ipvablog.wordpress/mocidade   

Transmissão online 

aos domingos 19h: 

www.ipvalpes.org 

Jovens Casais e a Arrebentação do Mar 
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Na praia experimentamos o que 
chamamos de “arrebentação” nos 
primeiros metros do mar, conformes 
entramos na água. Neste perímetro 
o mar é mais agitado, mas depois 
que você avança para onde as on-
das não quebram, ele é mais calmo. 
No casamento acontece algo muito 
parecido. Os primeiros anos são os 
mais difíceis, pois exigem adapta-
ção, amadurecimento e sabemos 
que amadurecer dói. O casal tem 
que deixar pai e mãe, deixar de ser 
mimado, deixar de ser o príncipe e a 
princesa da casa para virar um ho-
mem e uma mulher de verdade. 
Fazer sexo não te faz homem nem 
mulher, agora casar e aguentar a 
arrebentação sim. Crescer dói e 
exige sacrifício dos dois lados. As 
vezes precisamos mudar hábitos 

arraigados por anos, para salvar a família 
e o casamento. Nesta hora descobrimos 
que a “vida a dois” não é um conto de 
fadas, não é um seriado de TV. Há muitas 
razões que levam ao divórcio, mas muitos 
casais desistem nos primeiros anos e 
perdem o jogo logo no início, por pura 
falta de paciência. Muitos divórcios que 
acompanhei de casais mais jovens, pode-
riam ser evitados se fossem simplesmen-
te mais pacientes. É necessário esperar a 
arrebentação passar e amadurecer com 
ela, pois só depois colhemos os frutos da 
estabilidade e maturidade conjugal. Jo-
vem casal, saiba que ninguém mais que 
seu cônjuge será usado por Deus para o 
seu crescimento pessoal e espiritual. As 
vezes com os pais por uma série de ra-
zões eles nos “superprotegeram” e se 
ficássemos com eles nunca alcançaría-
mos a maturidade. Neste caso, somente o 

casamento nos ensinará a ser um ho-
mem e uma mulher de verdade. Apro-
veite a oportunidade e deixe de ser 
criança, se torne logo um  adulto, para 
poder usufruir da bonança e estabilida-
de emocional que só quem é adulto, e 
sobreviveu a arrebentação, pode usu-
fruir. “Quando eu era menino, falava 
como menino, sentia como menino, 
discorria como menino, mas, logo que 
cheguei a ser homem, acabei com as 
coisas de menino. (1 Co 13:11) 

O Programa de Rádio GoodNews é apresentado na Rádio Club AM 1400 Khz 
na cidade de São Carlos e Região além de ser transmitido online, toda se-
gunda e terça-feira das 20h 
às 21h. O Programa foi fun-
dado em Abril de 2009 pelo 
ministério de comunicação da 
nossa igreja  “MC4 – Áudio, 
Vídeo, Impresso e Internet.” 
Uma mensagem de fé e es-
perança, músicas que tocam 
o coração, entrevistas e infor-
mação. Ouça e divulgue! 

MC4 - Ministério de              

Comunicação:                
Site da Igreja :  
www.ipvalpes.com                 
Blog do Pastor Edgard Casolli: 
www.ecasolli.wordpress.com  
Blog dos Ministérios: 
www.ecasolli.wordpress.com   
Facebook da igreja:      
www.facebook.com/ipvalpes   
Instagram da igreja:       
www.instagram.com/vilaalpes 
Canal no Youtube (IPVATV): 
www.youtube.com/user/IPVATV       
Convergência: Ciência e Fé:       
centroconvergencia.wordpress.com 
Centro Capacitação de Líderes:       
www.cecalider.wordpress.com   

nossa comunidade. Uma 

experiência maravilhosa! 

Uma grande oportunidade 

de crescer em graça e co-

nhecimento e viver a mutua-

lidade cristã. Se você já par-

ticipa da igreja, deveria par-

ticipar de algum grupo, es-

colha um deles! Vamos par-

ticipar de um grupo durante 

a semana?  

Os trabalhos aos domingos 

são importantes e não po-

demos negligenciá-los, mas 

o domingo faz mais sentido 

para quem participa dos 

grupos pequenos durante a 

semana. Grupos de Estudo 

e Oração, Grupo de Casais, 

Grupo dos Jovens, Grupo 

de visita... Durante a sema-

na  há vida espiritual em 

Pequenos Grupos  

Programa de Rádio Good News 

A IGREJA MANIFESTA A SUA COMUNHÃO COM DEUS, 

E ENTRE OS IRMÃOS, POR MEIO DA MUTUALIDADE.  
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